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Equip humà 
 
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CÀTEDRA: 
 
• DIRECCIÓ 
 
Dr. Ramon Saladrigues Solé, doctor en Economia. 
 
• COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
La Comissió de seguiment de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL 
serà la que s’estableixi en el marc del seguiment del conveni entre la Universitat de Lleida i el 
Banc de Santander. La comissió de seguiment es reunirà anualment. 
 
• MEMBRES ADSCRITS 
 
Jose Manuel Alonso Martínez, professor col·laborador permanent (Departament d’ 
Administració d’Empreses i GERN). Coordinador. 
Josep Maria Barrufet Olivart, professor associat (Departament d’ Administració d’Empreses i 
GERN) i assessor de creació d’empreses del CEEI-Lleida- GlobaLleida. 
 
• EQUIP D’INVESTIGACIÓ 

 
Rafael Allepuz Capdevila (Departament Economia aplicada). 
Jose Manuel Alonso Martínez (Departament Administració d’Empreses i GERN). 
Pere Enciso Rodríguez (Departament Economia aplicada). 
José Luis Gallizo Larraz (Departament Administració d’Empreses i GERN). 
Manel Plana Farran (Departament Administració d’Empreses i GERN). 
Ramon Saladrigues Solé (Departament Administració d’Empreses i GERN). 
 
• COL·LABORADORS 
 
Ferran Badia Pascual (Departament Medi Ambient i Ciències del Sòl). 
Eduard Cristóbal Fransi (Departament Administració d’Empreses i GERN). 
Toni Granollers Saltiveri (Departament D’Informàtica i Enginyeria Industrial) . 
 
• PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT 
 
Lourdes Borrell Claveria. 
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Activitats realitzades 
 
JORNADES: 
 
XV Jornada d’Emprenedors i Innovació: Endavant, emprèn amb talent. 
5 de novembre de 2014. 
Auditori del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 
 
La Jornada es va organitzar amb la col·laboració de GlobaLleida, amb l’objectiu principal 
d’oferir als assistents un espai on escoltar experts del món econòmic, universitari i 
empresarial amb conferències i taules rodones, conèixer experiències emprenedores en la 
veu dels seus protagonistes, reflexionar sobre la importància de la gestió del talent en les 
organitzacions, debatre al voltant de l'emprenedoria social i el seu encaix en l'economia de 
mercat i poder participar en els debats i tallers. 
 

 
 

XV Jornada d’Emprenedors i Innovació: Endavant, emprèn amb talent           
 
 
FORMACIÓ: 
 
Curs d’Excel per a la gestió econòmica i financera de l’empresa. 
7-10 de juliol de 2014. 
Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. Universitat d’Estiu. 
 
El curs d'Excel per a la Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa s’adreça a tothom que 
desitgi conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que 
aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empresa des del punt de vista 

http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/xv-jornada-emprenedors-i-innovaci%C3%B3
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de la gestió econòmica i financera. 
 
Sessions formatives del Programa de Suport al TFG i TFM vinculats a l’emprenedoria. 
Març-Maig de 2014. 
Aula de Borsa. Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida.  
 
Les sessions formatives del Programa de Suport al TFG i TFM vinculats a l’emprenedoria 
pretenen donar als alumnes que s’adscriuen al programa una formació orientativa adreçada 
a resoldre dubtes i guiar-los en la redacció del seu pla d’empresa. 
Les sessions les duen a terme els membres de l’equip de la càtedra amb la col·laboració en 
àmbits específics de professionals del sector privat que aporten la seva experiència i 
coneixement. 
 
 
Sessions formatives del II Concurs Idea de Desenvolupament d’Idees de Negoci 
Innovadores. 
7,9, 22 i 24 d’abril de 2014. 
Espai aulari. Edifici Polivalent. Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 
 
Les sessions es van realitzar per tal de formar als finalistes del concurs en l’elaboració del Pla 
d’Empresa. Els àmbits que es van treballar van ser les diferents parts de què consta un Pla 
d’Empresa. 
 
Càpsula formativa: De la idea al business plan. 
1 d’octubre de 2014. 
Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida. 
 
Càpsula formativa oferta en el marc del conveni subscrit entre el Departament d'Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per l'impuls a la 
inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris, en 
col·laboració amb el Servei d’Informació o Atenció Universitària de la UdL. 
 
Aquesta càpsula formativa ha servit per sensibilitzar als assistents envers l'emprenedoria i la 
creació d'empreses, i s'han explicat els passos que tot emprenedor ha de seguir per donar 
forma a la seva idea i elaborar el seu business plan.  
 
Càpsula formativa: Algunes errades que tot emprenedor hauria d’evitar. 
3 d’octubre de 2014. 
Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida. 
 
Càpsula formativa oferta en el marc del conveni subscrit entre el Departament d'Economia i 
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Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per l'impuls a la 
inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris, en 
col·laboració amb el Servei d’Informació o Atenció Universitària de la UdL. 
 
La càpsula formativa ha servit per sensibilitzar als assistents envers l'emprenedoria i la 
creació d'empreses i s'ha centrat en les errades que molts emprenedors fan quan creen la 
seva empresa i com es poden evitar intentant que les decisions que prenguin no siguin 
errònies. 
 

 

Càpsula formativa: Algunes errades que tot emprenedor hauria d’evitar 

 

CONFERÈNCIES: 

Visita amb alumnes al CEEI Lleida. 
17 de gener de 2014. 
Instal·lacions del CEEI Lleida. 
 
Visita amb alumnes a les instal·lacions del CEEI Lleida, on se’ls va explicar el funcionament 
d’aquests tipus de vivers d’empreses i se’ls va oferir una conferència a càrrec d’emprenedors 
que hi tenen instal·lades les seves empreses. 

Cicle de conferències: Emprèn avui. 

Març-abril-maig de 2014. 

− Conferència: Kukuxumuxu, història d’una puça emprenedora.  

http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/c%C3%A0psula-formativa-algunes-errades-que-tot-emprenedor-hauria-d%E2%80%99evitar
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A càrrec de Pedro Balboa, director de comunicació de Kukuxumuxu. 
27 de març de 2014. 
Auditori del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 

− Conferència: Fidelitzar amb la marca. 
A càrrec de Josep Grañó, director general de Harley Davidson Espanya. 
28 d’abril de 2014. 
Sala de videoconferències del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 

− Conferència: Invierte tu €reatividad. 
A càrrec de Jorge Ruiz Royo, CEO i fundador de Arandipur, SL. 
5 de maig de 2014. 
Sala de videoconferències del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 

− Conferència: Noves vies de finançament: Crowdfunding i Business Angels. 
A càrrec de Juan de Álvarez, de la plataforma de crowdfunding Seed&Click. 
19 de maig de 2014. 
Sala de videoconferències del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 
 

 
Cicle de conferències: Emprèn avui   

 
Conferència: Estratègies de distribució en la indústria tèxtil. 
22 de maig de 2014. 
Auditori del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 
 
Conferència organitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació 
Continua de la UdL i la Fundació ICIL, i que va anar a càrrec de Cristina Domènech, directora 
de Supply Chain de Mango. 
 

http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/cicle-de-confer%C3%A8ncies-empr%C3%A8n-avui
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CONCURSOS: 
 
II Concurs Idea de Desenvolupament d’Idees de Negoci Innovadores. 
Octubre 2013-Maig 2014. 
 
El concurs, impulsat pel Vicerectorat del Planificació, Innovació i Empresa,  es va iniciar al 
setembre del 2013 amb l’obertura del termini d’inscripció que es va allargar fins al 28 de 
febrer del 2015. 
Durant la segona etapa del concurs al 2014, i un cop seleccionats els participants, es va 
realitzar el bloc formatiu, tutorització i seguiment dels projectes, i la fase final de selecció 
dels guanyadors. 
 

 
II Concurs Idea de desenvolupament d’idees de negoci innovadores 
 
 
Premis Iberus 2014. 
Juliol-Novembre 2014. 
 
El programa de Premis a l’Emprenedoria del Campus Iberus, organitzat per les universitats 
que en formen part, s’organitza amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor mitjançant 
el reconeixement de la generació d’empreses per part de l’alumnat, titulats/es, personal 
d’administració i serveis i personal docent i investigador de les universitats que pertanyen al 
Campus Iberus. 
 

http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vpie/idea.html
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La Càtedra va participar en el procés de difusió i captació de participants, formant part 
també com a membre del jurat en la selecció dels projectes premiats.  
 
 
SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D’EMPRESES: 
Gener-Desembre de 2014. 
 
El servei d’assessorament a la creació d’empreses que es presta des de la Càtedra pretén 
incentivar la creació d’empreses per part dels membres de la comunitat universitària. 
S’ofereix un assessorament inicial de suport en el desenvolupament de la idea de negoci i 
elaboració del Pla d’Empresa, sessions de networking i xarxes de relacions, i acompanyament 
en els primers anys de vida de l’empresa. 
 
El servei va iniciar el seu funcionament a l’abril del 2013, i des de llavors ha assessorat a 21 
projectes procedents majoritàriament d’estudiantat però entre ells també s’inclouen 
projectes de PAS, PDI i ex-alumnes. 
 
El servei d’assessorament el realitzen els membres de l’equip de la Càtedra en funció de la 
seva especialitat i en reunions que es programen periòdicament per tal de fer un seguiment 
dels projectes. 
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Activitats de divulgació realitzades 
 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESOS I JORNADES: 

 
VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). 
Juliol 2014. Tarragona. 
 
Presentació del Programa de suport al Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster. 
Títol del treball:  Disseny d’una estratègia per fomentar les habilitats emprenedores entre 
l’estudiantat mitjançant el Treball de Fi de Grau i de Màster. 
Autors: Ramon Saladrigues , Jose M. Alonso, Lourdes Borrell, Ferran Badia i Toni Granollers. 
 
 
XXII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET). 
Setembre 2014. Almadén. 
 
Presentació del Programa de suport al Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster orientat 
als ensenyaments de titulacions tècniques. 
Títol del treball:  El Trabajo de Fin de Grado y de Máster como estrategia transversal para 
fomentar las habilitades emprendedoras entre el estudiantado de enseñanzas técnicas. 
Autors: Ramon Saladrigues , Jose M. Alonso, Lourdes Borrell, Ferran Badia i Toni Granollers. 
 
 
Jornada d’Innovació Docent 2014: Millora i qualitat en la docència. Universitat de Lleida. 
Febrer 2014. Lleida. 
 
Presentació del Programa de suport al Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster. 
Presentació pòster:  Disseny d’una estratègia per fomentar les habilitats emprenedores entre 
l’estudiantat mitjançant el Treball de Fi de Grau i de Màster. 
Autors: Ramon Saladrigues , Jose M. Alonso, Lourdes Borrell, Ferran Badia i Toni Granollers. 
 
 
Fira Udl Treball. 
Març 2014. Lleida. 
 
Participació en la Fira. Organització de la conferència “Kukuxumusu, història d’una puça 
emprenedora”. 
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Estand a la fira per promocionar els serveis que ofereix la Càtedra. 
 
 
 
Dia i Nit de l’Emprenedor Català. 
Novembre 2014. Lleida. 
 
Jornada organitzada per la Jove Cambra Internacional de Catalunya per commemorar el Dia 
del Emprenedor Català i la Nit de l’Emprenedor Català. 
Participació en el simpòsium on es van debatre temes relacionats amb l’emprenedoria a 
Catalunya i es van presentar les tasques que diferents entitats, tant públiques com privades, 
desenvolupen envers l’emprenedoria. 
 
 
Jornades de Desenvolupament Territorial: Universitat i territori en el desenvolupament 
regional. Universitat de Lleida. 
Novembre 2014. Lleida. 
 
Jornada organitzada per la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de 
la Universitat de Lleida. 
Participació en la taula rodona sota el títol “El paper de la universitat en les polítiques del 
territori” on es va analitzar el repte actual de les institucions d’educació superior en vers la 
transferència del coneixement i la innovació que generen en el seu entorn social i econòmic, 
i es van presentar les actuacions que la Universitat de Lleida duu a terme en aquest sentit. 
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PREMSA:  
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FOTOGRAFIES: 

       

 

      

 

           

 

Dia de l’Emprenedor Català. Organitzat per JCI 
Catalunya. Nov.2014 

Jornada Desenvolupament i Territori. Organitzada 
per la Càtedra Repsol de Competitivitat Nov.2014 

VII Congrés Internacional de Docència Universitària 
i Innovació (CIDUI). Juliol 2014 

Visita amb alumnes al CEEI Lleida. Gener 2014 

Jornada Endavant, emprenedoria i creixement 
empresarial: Emprèn amb talent. Novembre 2014 

Jornada Endavant, emprenedoria i creixement 
empresarial: Emprèn amb talent. Novembre 2014 
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Conferència : Estratègies de distribució en la 
indústria tèxtil. Per MNG. Maig 2014 

Càpsula formativa: De la idea al business plan. 
Octubre 2014 

Conferència: Fidelitzar amb la marca. Abril 2014 Conferència: Kukuxumusu, història d’una puça 
emprenedora. Març 2014 


